
 در سایت ایران ایلبراهنمای جستجو 

 

 کنید؛کاربر گرامی سایت ایران ایلب، شما برای جستجوی کاالی مورد نظر خود در سایت ایران ایلب می توانید به دو شیوه عمل 

 

شکل قرار دارد )فلش قرمز رنگ در در باالی صفحه اول  که "جستجو"در باکس الف( در شیوه اول می توانید مطابق شکل زیر 

در این روش نام کاال،  .زیر(، نام کاالی مدنظر خود را درج کنید و آن را در بین همه ی آگهی های موجود در سایت دنبال کنید

 کلمات کلیدی، توضیحات، شرکت تولید کننده، و سایر اطالعات مرتبط با کاال قابل جستجو هستند.

 

 

 

محتوی عبارت مورد جستجوی شما باشند نمایش داده خواهند شد. این  در صورت استفاده از شیوه اول تمام کاالهایی که -

 جستجو بدون در نظر گرفتن دسته بندی کاال است و صرفا براساس عبارت درج شده توسط کاربر انجام می شود.

میایی، مواد )مواد شیابتدا یکی از سه دسته کلی  "جستجوی پیشرفته"عالوه براین کاربر میتواند با کلیک بر روی عبارت  -

 و سپس عبارت مدنظر خود را جستجو کند.  نمودهرا انتخاب بیولوژیک، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی( 

 

)برای مثال موش، فلش قرمز رنگ در  و زیردسته ی مورد نظر خود را انتخاب کند م کاربر می تواند ابتدا دستهب( در شیوه دو

 خود در دسته بندی انتخاب شده بپردازد.  و سپس به جستجوی کاالی مورد نظر شکل زیر(.



 

 

با درج نام کاال یا سایر اطالعات مربوط به آن در باکس جستجو )فلش قرمز در شکل زیر(، کاالی مدنظر خود را در بین آگهی  -

موش(. <حیوان آزمایشگاهی <موجودات زنده <های درج شده در این دسته بندی جستجو کنید )مثال شکل زیر؛ مواد بیولوژیک

 

در شیوه دوم جستجو، کاربر عالوه بر امکان انتخاب زیردسته می تواند با استفاده از ابزارک تعیین محدوده قیمت )فلش زرد رنگ 

محدوده  )فلش آبی پررنگ در شکل فوق(در محل تعیین شده مورد نظر خود مبلغ محدوده در شکل فوق( و یا از طریق تایپ 

تومان(. پس از  1000ذکر است که در هر دسته محدود قیمت دارای یک حداقل است برای مثال قیمت را تعیین کند )شایان 

، محدوده قیمتی انتخاب شده در جستجو اعمال میشود و "اعمال محدوده قیمت"تعیین محدوده قیمت با کلیک بر روی ایکون 



یش داده خواهد شد. عالوه بر تعیین محدوده تنها آگهی های موجود در این دسته بندی که در آن محدوده قیمتی هستند نما

قیمت، کاربر میتواند شرایط نگهداری، حالت/ویژگی شاخص )فلش سبز رنگ در شکل فوق( و یا شرکت ارائه دهنده کاال )فلش 

 سیاه رنگ در شکل باال( را نیز انتخاب کند. 

ته بندی که در محدوده ی تعیین شده توسط کاربر پس از تکمیل آیتم های فرایند جستجو، تمام آگهی های درج شده در این دس

( و یا "ارزانترین"باشند نمایش داده خواهند شد. کاربر میتواند این آگهی ها را براساس قیمت )با کلیک کردن برروی ایکون 

 ( رتبه بندی کند."جدیدترین"براساس زمان درج آگهی و انتخاب آگهی های جدیدتر )با کلیک کردن بر روی ایکون 

 

اکنون اگر کاالی مدنظر شما در بین گزینه های نمایش داده شده است روی آن کلیک کنید و به صفحه جزئیات آگهی بروید. در 

این صفحه میتوانید جزئیات آگهی را ببینید و با استفاده از اطالعات تماس درج کننده آگهی با وی تماس بگیرید )شکل زیر سمت 

هی، اگر فرد تصاویری از کاالی خود نگذاشته باشد پیغام سایت ایران ایلب مبنی بر عدم درج چپ تصویر(. در صفحه جزئیات آگ

 تصویر توسط کاربر ثبت کننده آگهی نمایش داده خواهد شد.

 

 

شما در بین گزینه های نمایش داده شده وجود ندارد شما میتوانید پس از ثبت نام رایگان در سایت ایران ایلب مورد نظر اگر کاالی 

برای کاالی (، فلش قرمز در شکل زیر -مراجعه کنیددر راهنمای کاربری  "راهنمای ثبت نام و ورود"اطالعات بیشتر به کسب )برای 

)برای کسب اطالعات بیشتر به برای دیده شدن بیشتر ویژه سازی نمایید  ثبت کنید و حتی آن را آگهی خریدمدنظر خود 

 فلش قرمز در شکل زیر(. -در راهنمای کاربری مراجعه کنید "راهنمای ویژه سازی آگهی"



 

  

 گرفت.در صورت ثبت آگهی خرید، دارندگان کاالی مورد نظر شما نظیر شرکت ها یا افراد فروشنده کاال با شما تماس خواهند 


